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HOUT
“EIK”

Eikenhout is een natuurlijk materiaal en 
geen boom is hetzelfde. Elk houten 
meubel is een natuurlijke weergave van 
het speci�eke hout waarvan het 
gemaakt is en heeft zijn eigen, unieke 
houtbeeld. Daarom kunnen er, ondanks 
onze zorgvuldige selectie, verschillen in 
structuur of kleur optreden. Het is voor 
hout essentieel het vochtgehalte op 
peil te houden. Om het ‘werken’ 
(krimpen en uitzetten) van het hout 
zoveel mogelijk te voorkomen, advise-
ren wij om de relatieve luchtvochtig-
heid in de ruimte zo constant mogelijk 
te houden (ca. 60%). Ook de tempera-
tuur dient zo constant mogelijk gehou-
den te worden. Door de invloed van 
(zon)licht, zal het hout zijn de�nitieve 
kleur aannemen. 
 

"EEN EERLIJK VERHAAL"

AMBACHT
“EEN EERLIJK VERHAAL”

Alle meubelen bij Vandenberghe 
worden op ambachtelijke wijze in 
eigen atelier gemaakt en zijn van een 
hoge kwaliteit. Elke bestelbon wordt 
met evenveel zorg behandeld, of het 
nu gaat om een meubel uit onze reeks 
standaardmodellen of een meubel in 
maatwerk.

meubelmakers VANDENBERGHE 
ketenbeheer / productie  - alles onder één dak

productie afwerkingontwerp
 professionals uit 
de meubelsector

Europese eik
houtzagerij

LOCAL WOOD
“TOEKOMST & MILIEU”

Het proces van Local Wood wordt 
gerealiseerd door alles in eigen atelier 
te produceren en te werken met lokale 
partijen van grondsto�en. Zagen en 
drogen van het eikenhout gebeurd 
door parners in onze regio. Met Local 
Wood  verminderen we de co2 voetaf-
druk van onze meubels.

 



MAATWERK 

“ TOT HET KLEINSTE DETAIL”

Ieder mens heeft andere wensen en behoeftes en iedere ruimte vraagt om een andere invulling. 
Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij onze meubelen aanpassen aan deze behoeftes en 
wensen van de klant: met de juiste lengte, breedte, hoogte en afwerking. Zo creëren we een 
meubel dat geschikt is voor iedere situatie. Onze meubelen zijn ambachtsproducten die met veel 
aandacht en kwaliteit worden gemaakt zodat u er jarenlang van kunt genieten.

 

MAATWERK 
 

HET IS NIET MEER DAN LOGISCH DAT WIJ ONZE 

MEUBELS AANPASSEN AAN DE BEHOEFTES EN 

WENSEN VAN DE KLANT: MET DE JUISTE 

LENGTE, BREEDTE, HOOGTE EN AFWERKING. 



• standaard / foutvrije A eik  doss gemengd

• blad A-B-C-D in rustiek bis B geknoopte eik    
+10%  

• Fineer tafelblad dikte 30mm

• metalen lengte steun 
   optie voor lengte   >  2200 mm                 

• maatwerk tafel in de lengte maat <  + 20%
voor de exacte calculatie van uw gewenste
opties, vraag inlichtingen  info@mvw.be

• alle afwerkingsmogelijkheden zoals de 
houtstalen www.mvw.be

blad A
Art. 189.020
 2000 x 1000   
Art. 189.022 
 2200 x 1000   
Art.189.024 
 2400 x 1000    

blad B
Art. 189.120 
 2000 x 1000     
Art. 189.122 
 2200 x 1000    
Art. 189.124 
 2400 x 1000    

blad C
Art. 189.220
 2000 x 1000     
Art. 189.222 
 2200 x 1000   
Art. 189.224 
 2400 x 1000   
Art. 189.226 
 2600 x 1000   

blad D
Art. 189.320 
 2000 x 1000   
Art. 189.32
 2200 x 1000    
Art. 189.324 
 2400 x 1000    

blad E
Art. 189.420 
 2000 x 1000     
Art. 189.422 
 2200 x 1000   

BLAD FINEER

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

• lange zijde recht
• korte zijde met kopshoutA

• lange zijde lichte afschuining 
• korte zijde kopshoutB

• lange zijde recht afgewerkt
• korte zijde met dwarse lat C

• lange zijde licht ovaal
• korte zijde met kopshoutD

• 4 zijden profiel Rondo 
• hoeken met afschuiningE

TOP layer - OAK - 

MIDDLE layer
chipboard

BASE layer 
OAK 

ADVANCED
3-LAYER 

STABILITEIT
“DRIELAAGSE PANELEN”

Geavanceerde drielaagse fineer eiken 
panelen garanderen optimale stabiliteit 
een minimale houtkrimp of zwelling 
tijdens natuurlijke vochtveranderingen.
 

 



SOLID
OAK

BLAD MASSIEF

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

• Europeese eik 100% massief bis A kwaliteit
doss kwartier gemengd  

• Eiken tafelblad dikte 6/4 

• metalen lengte steun
 optie voor lengte   >  2200 mm                 

• maatwerk tafel in de lengte maat <  + 20%
voor de exacte calculatie van uw gewenste
opties, vraag inlichtingen  info@mvw.be

• alle afwerkingsmogelijkheden zoals de 
houtstalen www.mvw.be

blad M
Art. 189.520 
 2000 x 1000     
Art. 189.522 
 2200 x 1000   
Art. 189.524 
 2400 x 1000   
Art. 189.526 
 2600 x 1000    

blad N
Art. 189.620 
 2000 x 1000    
Art. 189.622 
 2200 x 1000   
Art. 189.624 
 2400 x 1000    
Art. 189.626 
 2600 x 1000   

blad O
Art. 189.720 
 2000 x 1000   
Art. 189.722 
 2200 x 1000   
Art. 189.724 
 2400 x 1000   
Art. 189.726 
 2600 x 1000   

blad P
Art. 189.820 
 2000 x 1000     
Art. 189.822 
 2200 x 1000     
Art. 189.824 
 2400 x 1000    
Art. 189.826
 2600 x 1000    

• boomstamblad zijde schuin
• korte zijde recht M

• lange zijde lichte afschuining 
• korte zijde rechtN

• lange zijde licht ovaal
• korte zijde recht O

• lange zijde recht
• korte zijde rechtP

MASSIEVE EIK
“WERKEN VAN HET HOUT”

Hout is als een spons. Als het droogt dan 
krimpt het, wordt het nat dan zwelt het. 
Dat gaat nooit over, uitgewerkt hout 
bestaat niet.

Dosse gezaagd
Geeft een plank een gevlamde 
tekening.Dosse planken krimpen 
voornamelijk in de breedte. 

Kwartiers gezaagd
Geeft een plank een gestreepte 
tekening. kwartier gezaagdeplanken 
krimpen voornamelijk in de dikte. 
Daarom is kwartierhout  technisch het 
beste, het vervormt het minst. 

De hoofdregel
"Hout krimpt alleen in de breedte".
 Wij houden van bij het ontwerp hier 
rekening mee om problemen van 
bartsen en scheuren te voorkomen.



2000 x 1000
A

• tafel 2000 x 1000
smeedwerk X poot  heldere poeder coating         

A blad  foutvrij  finish / L100 loog wit
   

• tafel 2200 x 1000
smeedwerk X poot antarciet poeder coating        

M blad  finish / M350 pure oak

• tafel 2600 x 1000
smeedwerk X poot  heldere poeder coating         

    metalen lengte steun 
               C blad  foutvrij  finish / L100 loog wit

2200 x 1000
M

2600 x 1000
C

TAFEL met X POOT

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

• alle afwerkingsmogelijkheden zoals de 
houtstalen www.mvw.be/nl/afwerking

stalen X poot -  antraciet poeder coating
smeedwerk pooten set (2 stuks)  Art. 183.053

metalen lengte steun 
   optie voor lengte   >  2200 mm   Art. 183.049
 

stalen X poot  - heldere poeder coating
smeedwerk pooten set (2 stuks)  Art. 183.052



• tafel 2200 x 1000
smeedwerk X poot antarciet poeder coating        

A blad  finish / M350 pure oak
   

• tafel 2200 x 1000
smeedwerk X poot antarciet poeder coating        

P blad  finish / M350 pure oak
   

2200 x 1000
A

2000 x 1000
C

• tafel 2000 x 1000
smeedwerk X poot  heldere poeder coating         

C blad  foutvrij  finish / L300 loog natuur
   

2200 x 1000
P

TAFEL met X POOT

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

• alle afwerkingsmogelijkheden zoals de 
houtstalen www.mvw.be/nl/afwerking

stalen X poot -  antarciet poeder coating
smeedwerk pooten set (2 stuks)  Art. 183.053
        

metalen lengte steun 
   optie voor lengte   >  2200 mm   Art. 183.049

stalen X poot  - heldere poeder coating
smeedwerk pooten set (2 stuks)  Art. 183.052
            

 BESTSELLER



• tafel 2000 x 1000
smeedwerk  O poot plume white coating              

P blad  finish / M350 pure oak
   

2000 x 1000
P

2200 x 1000
A

• tafel 2200 x 1000
smeedwerk U poot  antarciet poeder coating         

A blad  foutvrij  finish / L100 loog wit

TAFEL met U/O POOT

• alle afwerkingsmogelijkheden zoals de 
houtstalen www.mvw.be/nl/afwerking

stalen U poot -  antarciet poeder coating
smeedwerk pooten set (2 stuks)  Art. 183.055

metalen lengte steun 
   optie voor lengte   >  2200 mm   Art. 183.049
 

stalen U poot  - heldere poeder coating
smeedwerk pooten set (2 stuks)  Art. 183.054



• tafel 2200 x 1000
eiken houten A poot

N blad  finish / M350 pure oak
   

2200 x 1000
A

2200x 1000
A

• tafel 2200 x 1000
smeedwerk A poot   antarciet poeder coating     

A blad  foutvrij  finish / L100 loog wit

TAFEL met A POOT

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

• alle afwerkingsmogelijkheden zoals de 
houtstalen www.mvw.be/nl/afwerking

stalen A poot -  antarciet poeder coating
smeedwerk pooten set (2 stuks)  Art. 183.057
 

metalen lengte steun 
   optie voor lengte   >  2200 mm   Art. 183.049

stalen A poot  - heldere poeder coating
smeedwerk pooten set (2 stuks)  Art. 183.056
 

houten A poot 
Eiken pooten set (2 stuks)  Art. 183.058



2200 x 1000

TAFEL met RECHTE POOT

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

• standaard / foutvrije A eik  doss gemengd

• Fineer tafelblad dikte 30mm

• maatwerk tafel in de lengte maat <  + 20%
voor de exacte calculatie van uw gewenste
opties, vraag inlichtingen  info@mvw.be

• alle afwerkingsmogelijkheden zoals de 
houtstalen www.mvw.be

eiken tafel met rechte poot 
2000 x 1000 x 770   Art. 182.080

eiken tafel met rechte poot 
2200 x 1000 x 770   Art. 182.082



2200 x 1000

TAFEL met SPITSE POOT

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

• standaard / foutvrije A eik  doss gemengd

• Fineer tafelblad  dikte 30mm

• maatwerk tafel in de lengte maat <  + 20%
voor de exacte calculatie van uw gewenste
opties, vraag inlichtingen  info@mvw.be

• alle afwerkingsmogelijkheden zoals de 
houtstalen www.mvw.be

eiken tafel met spitse poot 
2000 x 1000 x 770   Art. 182.020

eiken tafel met spitse poot 
2200 x 1000 x 770   Art. 182.012
 



2200 x 1000

TAFEL RONDO

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

• standaard / foutvrije A eik  doss gemengd

• Fineer tafelblad  dikte 30mm

• maatwerk tafel in de lengte maat <  + 20%
voor de exacte calculatie van uw gewenste
opties, vraag inlichtingen  info@mvw.be

• alle afwerkingsmogelijkheden zoals de 
houtstalen www.mvw.be

Rondo tafel
2000 x 1000 x 770   Art. 20.110

Rondo tafel 
2200 x 1000 x 770   Art. 20.120



2200 x 1000

TAFEL YORK

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

• standaard / foutvrije A eik  doss gemengd

• Fineer tafelblad  dikte 30mm

• maatwerk tafel in de lengte maat <  + 20%
voor de exacte calculatie van uw gewenste
opties, vraag inlichtingen  info@mvw.be

• alle afwerkingsmogelijkheden zoals de 
houtstalen www.mvw.be

York tafel
2000 x 1000 x 770   Art. 12.10.1

York tafel 
2200 x 1000 x 770   Art. 12.11.2



2200 x 1000  + 1 x 600

VERLENGSTUK

afmetingen L x B x H
afwijkende maten op aanvraag

• standaard / foutvrije A eik  doss gemengd

• verlengstuk kan weggeborgen worden met lade

• verlengstuk kan op de beide kopsezijden van de 
tafel gemonteerd worden van model ;
 York
 Rondo
 spitse poot ( Portland)
 rechte poot

• alle afwerkingsmogelijkheden zoals de 
houtstalen www.mvw.be

verlengstuk 
600 x 1000 x 30   Art. 20.13.0


